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Svar på motion från Catharina Melian, Olov Johansson
och Ingar Beckman Hirschfeldt, alla (S) angående
kulturhundring till alla barn i Danderyds förskolor,
skolor och gymnasier
Ärendet
Catharina Melian (S), Olov Johansson (S) och Ingar Beckman Hirschfeldt
(S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående kulturhundring
till alla barn i Danderyds förskolor, skolor och gymnasier. Motionen har
sedan remitterats vidare till kommunstyrelsen och därefter
produktionsstyrelsen för beredning.
Syftet med motionen är att utreda förutsättningarna för kommunen att i
nästa års budget införa ett bidrag, utöver pengen, att användas för kulturella
upplevelser för de barn och ungdomar som går i förskola, skola eller
gymnasium i Danderyds kommun. Föreslaget belopp är 100 kr.

Produktionskontorets förslag till yttrande
Produktionskontoret ser positivt på kultursatsningar för barn och elever i
förskolor, skolor och gymnasier i Danderyds kommun.
Det populära kulturbegreppet brukar inkludera musik, teater, film, bildkonst,
formgivning, arkitektur och litteratur samt dans och rörelse. Kultur, i meningen
estetiskt-praktiska ämnen och aktiviteter, spelar en viktig roll i dagens svenska
förskolor, skolor och gymnasier. Detta syns bland annat i de övergripande
styrdokumenten.
I styrdokumenten för förskola, skola och gymnasium betonas estetiska aspekter
och vikten av att barn och elever får en bred kulturell bildning, i såväl estetiska
som övriga ämnen. De estetiska ämnena anses således ha ett egenvärde, men
förutsätts dessutom fungera som pedagogiska redskap för inlärningen även
inom övriga ämnen och kunskapsområden. Det finns ett brett stöd i forskningen
för att estetiska läroprocesser kan och bör användas i allt lärande.

Det görs redan satsningar på kultur i produktionsstyrelsens verksamheter,
bland annat via Kulturskolan och projektet ”Skapande skola”. Danderyds
Kulturskola är en viktig del i kommunens kulturliv och har i uppdrag att
arbeta aktivt med såväl de kommunala som fristående skolorna.
Kulturskolan arbetar också aktivt med metoder som syftar till att få fler barn
med särskilda behov att delta i kulturskolans alla aktiviteter.
En kulturhundring i form av en check kan bidra till att sätta fokus på en
kultursatsning. Produktionskontoret ser emellertid fördelar med att istället välja
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det redan etablerade pengsystemet för fördelning av eventuella ytterligare
resurser. En ökning av pengen, med t ex 100 kr per barn eller elev, ger
verksamheterna ett bra tillskott för att möjliggöra ytterligare kulturaktiviteter,
samtidigt som det inte kräver en ökad byråkrati för att administrera satsningen.
En kanske viktigare anledning till varför en ökning av pengen är att föredra
framför en check, är den självständiga roll som Skollagen ger förskolechefer
och rektorer.

Produktionskontorets förslag till beslut
Produktionsstyrelsen fastställer produktionskontorets förlag till yttrande,
och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Hans Åhnberg
Produktionsdirektör

Exp: Kommunstyrelsen
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